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Voortgang Leefplezier 
Iedere bewoner is uniek met eigen voorkeuren, behoeften en verlangens. 

Bij September sluiten we daar zo goed mogelijk op aan. Individueel, op 

maat en met persoonlijke aandacht. Om die reden is het ontzettend 

belangrijk dat we de bewoners goed kennen. Alleen dan kunnen we 

goede kwaliteit leveren. Natuurlijk zijn we daar al volop mee bezig. 

Persoonlijke gesprekken, het familieportret en de ervaring van alledag 

geven ons veel informatie over wie iemand is en welke waarde wij kunnen toevoegen. Maar September is ambitieus en zoekt 

altijd naar mogelijkheden hoe we ons nog verder kunnen ontwikkelen. Daarom namen we deel aan de landelijke pilot 

Leefplezier. De pilot ligt in het verlengde van wat medewerkers bij September al doen: zorgen met aandacht voor de bewoners, 

zijn of haar behoeften, aandacht voor wat de mensen zelf leuk vinden om te doen, waarbij leefplezier en -geluk voorop staan. 
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De landelijke pilot werd geïnitieerd door de Leyden Academy 

onder bezielende leiding van prof. dr. Joris Slaets met zijn 

team. Elf zorgorganisaties mochten een team afvaardigen om 

te leren hoe er nog meer inhoud kan 

worden gegeven aan kwaliteit van leven. 

Vanuit September sloot het team van 

Wageningen aan bij de landelijke pilot. 

Op 4 april jl. is de pilot met een grootse 

landelijke conferentie afgesloten met de 

uitreiking van deelnamecertificaten.  

 

Uitrol Leefplezier 

We hebben geleerd dat we zelf al veel 

doen om uit te gaan van Leefplezier bij de 

bewoners van September. De werkwijze 

van September sluit naadloos aan op de 

methodieken uit de pilot. De 

methodieken geven ons wel meer structuur om Leefplezier 

volledig in te bedden in de organisatie. Zowel in cultuur, 

structuur als randvoorwaarden. Werk aan de winkel!  

 

Coördinatie Leefplezier 

Per 1 april 2019 is Emmy Gerds benoemd als coördinator 

Leefplezier. Emmy ondersteunt, samen met de collega’s die 

deelnamen aan de pilot, alle woonhuizen bij de implementatie 

van Leefplezier: training, coaching en inregelen van 

randvoorwaarden. “Leefplezier ligt in het verlengde van wat 

we bij September al doen: de wensen en 

verlangens van onze bewoners als 

vertrekpunt nemen van de dagelijkse 

zorg en ondersteuning”, aldus Emmy. 

“Alle teams krijgen trainingen om aan de 

slag te gaan met dit mooie 

Leefplezierplan. Want de kwaliteit bij 

September gaat over kwaliteit van leven. 

En dit willen we blijven verbeteren!” 

 

Wanneer gaat dit gebeuren?  

De woonhuizen in Nijverdal en Velp 

starten binnenkort met de training. 

Vanaf 1 september volgen de andere 

woonhuizen met als streven dat voor het einde van 2019 alle 

woonhuizen werken met Leefplezier. Uiteraard krijgt u daar 

vanuit het woonhuis verdere informatie over zodat u precies 

weet wat u wanneer kunt verwachten. Heeft u nu al vragen? 

Neem dan contact op met Emmy.  

 

 emmy.gerds@wonenbijseptember.nl 

NRC, 11 april 2019 

Gewoon luisteren naar verlangens van de ouderen 
Bij elf zorgorganisaties werden afgelopen twee jaar verzorgingsteams getraind om regels 

los te laten en meer naar de mens te kijken. Hoogleraar ouderengeneeskunde en 

projectleider Joris Slaets: “Daar worden de ouderen beter van, hun naasten, maar ook het 

personeel.” Het project krijgt een vervolg: de elf organisaties die meededen aan dit 

project gaan nu op meer afdelingen zo werken. Lees verder op nrc.nl 

Emmy Gerds is coördinator Leefplezier  

https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan/
mailto:emmy.gerds@wonenbijseptember.nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/gewoon-luisteren-naar-verlangens-van-de-ouderen-a3956646
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/gewoon-luisteren-naar-verlangens-van-de-ouderen-a3956646
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/gewoon-luisteren-naar-verlangens-van-de-ouderen-a3956646
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Landelijk ambassadeur voor de V&VN 
Dit jaar deden verschillende Verzorgenden bij Wonen bij 

September mee aan het ambassadeurstraject bij V&VN. Ook 

Belinda van den Berg, verzorgende bij September Velp, 

volgde vol enthousiasme het programma. “Het was pittig, 

interessant en uitdagend.” 

 

Pittig en uitdagend 

Het programma van V&VN is gericht op het ontwikkelen van 

leiderschapskwaliteiten, zeggenschap en invloed, presentatie-

vaardigheden, het vergroten van kennis met betrekking tot 

het Nederlandse zorgsysteem, omgaan met media en actuele 

discussies en het uitwisselen/delen met andere verzorgenden. 

Kort gezegd: “Opkomen voor onze beroepsgroep en onze 

kwaliteiten als verzorgende goed neer zetten. Het is een best 

pittig en uitdagend programma waar ik even over na moest 

denken. Maar zeker het ontwikkelen van presentatie-

vaardigheden gaf de doorslag. Daar kan ik wat van leren, 

dacht ik,” legt Belinda uit. “September staat echt achter de 

deelnemers en ik krijg de kans om mezelf te ontwikkelen en 

krijg begeleiding, sturing en feedback waar nodig.” 

 

Leerzaam en prikkelend 

“Ons werk houdt zoveel meer in dan alleen maar wassen van 

bewoners”, vertelt ze. “Ik vind het interessant, leerzaam en 

prikkelend om ook bezig te zijn met allerlei zaken die niet 

direct te maken hebben met de primaire zorgtaken en dit dan 

ook door te vertalen en door te pakken naar bewoners en 

collega’s. Hierbij kun je denken aan richtlijnen, zorg-

gerelateerd maar ook organisatiegericht. Denk bijvoorbeeld 

aan vernieuwende ontwikkelingen binnen de dementiezorg. 

De ontwikkelingen binnen de zorg en welzijn gaan snel en het 

is belangrijk voor ons als verzorgende hier op de hoogte van te 

zijn zodat dit ten goede komt voor ons, verzorgende, maar 

bovenal voor de bewoners.” 

 

Blijven verbeteren, zelf en met de organisatie 

“Je blijft leren, elke dag weer. Er mogen ook dingen minder 

goed gaan, maar je kunt je als team wel afvragen hoe je dit de 

volgende keer beter of anders kan doen. Dit traject geeft me 

daarin meer zelfvertrouwen. Opkomen voor jezelf, maar 

vooral voor de bewoner is (nog) meer versterkt hierdoor. En 

het durven uitspreken van gevoelens naar elkaar is voor mij 

belangrijk. 

Een van de opdrachten vanuit de V&VN is om een 

verbeterplan te maken, hiermee ben ik aan de slag gegaan. 

Het is een plan dat ook aansluit op het jaarplan binnen ons 

woonhuis. Het mooie hiervan is dat we dit ook hebben 

besproken tijdens het traject, je krijgt handvatten van je 

medecursisten. Ik hoop dat ik binnenkort met mijn collega’s 

de eerste stap hierin kan maken, samen. Ook is er een 

mogelijkheid om mee te praten in verschillende platforms bij 

de V&VN, hier wordt echt wat mee gedaan! Een goed gevoel.” 

 

Ambassadeurscongres 

Op vrijdag 24 mei vond het ambassadeurscongres plaats. De 

ambassadeurs kregen hun certificaat uitgereikt en 

presenteerden hun verbeterplannen. Het traject werd 

hiermee afgesloten, maar het stopt hier niet. “Ik ga ervan uit 

dat we al het geleerde kunnen toepassen in de praktijk en 

kunnen overdragen aan onze collega’s. September is een 

prachtige organisatie die de kwaliteit van zorg en welzijn voor 

de bewoners hoog in het vaandel heeft staan. Doordat ik me 

gesteund voel door mijn leidinggevende en de organisatie heb 

ik er alle vertrouwen in dat het traject bij September in iets 

moois wordt omgezet.” 

 

Opkomen voor elkaar 

“Mijn wens is dat alle verzorgenden voor zichzelf maar vooral 

voor de bewoners blijven opkomen. Ik zou best willen dat alle 

verzorgenden in Nederland eens een dag in een van onze 

woonhuizen zouden kunnen meedraaien, zodat zij zelf kunnen 

ervaren hoe de zorg zoveel anders en mooier geleverd kan 

worden.” 

Belinda van den Berg is ambassadeur voor de V&VN 

Meer verpleegkundige kennis in de woonhuizen 
De medische zorgvraag van onze bewoners neemt toe. Nu en in de toekomst. Daarom hebben we in overleg met het 

zorgkantoor extra geld gekregen. Daarmee kunnen we meer verpleegkundigen inzetten. In sommige woonhuizen was dit al 

gerealiseerd, in de andere woonhuizen zijn we collega's aan het werven. Uiteraard zorgen we voor een warm welkom voor onze 

nieuwe collega's. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Cassandra van den Berg (kwaliteit, onderzoek en 

opleidingen).  cassandra.vandenberg@wonenbijseptember.nl 

mailto:cassandra.vandenberg@wonenbijseptember.nl
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Herhaling oproep: plaats uw waardering op 

Zorgkaart Nederland 
Hartelijk dank voor alle waarderingen die u op Zorgkaart 

Nederland heeft geplaatst. Graag doen we samen met de 

Verwantenraad een herhaalde oproep mocht u er nog niet aan 

toegekomen zijn. Ook als u vorig jaar een waardering heeft 

geplaatst, vragen wij u dit jaarlijks te doen. Zo kunnen we uw 

mening blijven monitoren en helpt u anderen bij het maken van 

hun keuze voor een zorgorganisatie. 

 

www.zorgkaartnederland.nl 

Lekker eten en drinken 
Lekker eten en drinken is ontzettend belangrijk voor de ervaren kwaliteit van leven. 

Uit het belevingsonderzoek (2018) kwam naar voren dat September daarin kan 

verbeteren. Woonhuis Twello ging daar enthousiast mee aan de slag. 

 

Het team verzamelde recepten en maakte daar een heus September kookboek van. In 

het kookboek staan heerlijke gerechten die naar meer smaken. Ook in Velp is het 

kookboek geïntroduceerd en de andere huizen volgen. Collega’s José Driessen en 

Carien van Tongeren gaven onlangs zelfs landelijk bekendheid aan het kookboek toen 

zij op een congres een kookworkshop gaven die zeer enthousiast werd ontvangen.  

 

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar nog meer inspiratie. Dus als u een recept heeft 

dat niet mag ontbreken, stuur het dan naar Carien of José.  

 

 carien.vantongeren@wonenbijseptember.nl 

 jose.driessen@wonenbijseptember.nl 

 

Nieuwsbrief voor verwanten 

Video door RTV Apeldoorn 

    Bekijk de start bouw 

Tweede woonhuis in Apeldoorn 

De vraag naar kleinschalige huisvesting voor ouderen met 

dementie is groot. Ook voor onze woonhuizen is veel 

interesse. In Apeldoorn zelfs zoveel dat we daar een tweede 

woonhuis realiseren. Woensdag 15 mei vond de feestelijke 

start plaats van de bouw van September Apeldoorn 

Kelvinstraat. Het woonhuis biedt plek aan vierentwintig 

ouderen met dementie. Naar verwachting opent dit 

woonhuis in het voorjaar van 2020 haar deuren. 

  www.wonenbijseptember.nl      info@wonenbijseptember.nl 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/particulier-woonzorgcentrum-wonen-bij-september-woonhuizen-voor-ouderen-met-geheugenproblemen-rijswijk-10001844
mailto:carien.vantongeren@wonenbijseptember.nl
mailto:jose.driessen@wonenbijseptember.nl
https://youtu.be/PtWm4esZwQ8
http://www.wonenbijseptember.nl
mailto:info@wonenbijseptember.nl
https://www.facebook.com/wonenbijseptember/
https://www.instagram.com/wonen_bij_september/
https://nl.linkedin.com/company/wonen-bij-september
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/particulier-woonzorgcentrum-wonen-bij-september-woonhuizen-voor-ouderen-met-geheugenproblemen-rijswijk-10001844

